
  

 

RvV  X - Pagina 1 van 2 

 
 

 nr. 131 815 van 22 oktober 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 12 februari 2014 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van  6 februari 2014 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco advocaat 

A. VANHOECKE, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Op 9 januari 2014 werd Italië verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoeker 

bij wege van een impliciet akkoord.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd, na de terechtzitting die plaats had op 30 april 2014, 

door de verwerende partij in kennis gesteld van het feit dat verzoeker niet binnen de zes maanden na 

het akkoord werd overgedragen aan Italië. Krachtens artikel 20 van de Dublin-verordening 343/2003/EG 

wordt België derhalve verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag.  

Voorts werd de Raad in kennis gesteld van het gegeven dat verzoeker op 14 juli 2014 een nieuwe 

asielaanvraag heeft ingediend bij de Belgische overheden.  

De vraag stelt zich dan ook naar het actueel belang van verzoeker bij onderhavige vordering. Om deze 

redenen dienen de debatten te worden heropend en een nieuwe terechtzitting te worden bepaald. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De debatten worden heropend. 

 

Artikel 2 

 

Partijen worden opgeroepen te verschijnen op de openbare terechtzitting van 14 november 2014 om 9 

uur 30 in zaal B. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig oktober tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


